
TURPMĀKIE ZĒNU KORA PLĀNI. 
 

BRAUCIENS UZ KLAIPĒDU. 
 

2.jūlijs, svētdiena.  12.00 – 14.00 mēģinājums skolā (Klaipēdas programma). 
Obligāti visiem atnest dokumentus izbraukšanai no valsts: 

1. vecāku atļauja (notariāli apstiprināta) 
2. dzimšanas apliecības kopija (notariāli apstiprināta) vai oriģināls 
3. pase vai ID karte 
4. Eiropas veselības apdrošināšanas karte vai apdrošināšanas polise 

 
3.jūlijs, pirmdiena.  12.40 ierasties skolā 
   13.00 izbraucam uz Klaipēdu 
Līdzi ņemt: 

 Tērpu (tērpu somā uz pakaramā), balts krekls, melnas kurpes, melnas zeķes. 
 Ģērbties atbilstoši laika apstākļiem. 
 Obligāti siltu jaku un lietusmēteli. 
 Higiēnas piederumus. 
 Ūdeni un maizītes ceļam. 
 Nauda pēc vecāku ieskatiem. 

 
Klaipēdā esam no 3.jūlija līdz 6.jūlijam. Pēdējā uzstāšanas 6.jūlijā un tā beidzas 21.00. 
Izbraukšana uz mājām aptuveni 21.45. Rīgā galamērķis ir pie skolas. Ierašanās laiku varēsim 

pateikt tikai braucot. 
 

3. EIROPAS KORU OLIMPIĀDE. 
 

10.jūlijs, pirmdiena. 9.45 ierasties Rīgas Stradiņa universitātes aulā – Dzirciema ielā 16 

(Pārdaugavā). 10.00 – 15.00 mēģinājums 
 
11. un 12.jūlijā no 18.00 līdz 21.00 iespējams būs studijas ieraksts. INFORMĀCIJA TIKS 

PAZIŅOTA ATSEVIŠĶI. 
 
19.jūlijs, trešdiena. 12.45 tiekamies pie Arēna Rīga dienesta ieejas (lūdzam nekavēt). 
   13.00 – 18.00 mēģinājums (U.Marhilēviča cikla un koncerta caurlaide) 
 
20.jūlijs, ceturtdiena. 9.30 ierašanās Arēna Rīga (jābūt līdzi tērpam). 
   10.00 – 13.00 ģenerālmēģinājums. 
   19.30 ierašanās Arēna Rīga (lūdzam nekavēt). 
   20.00 koncerts. 
 
21.jūlijs, piektdiena. 18.45 ierasties skolā (TĒRPS MUGURĀ!). 
   21.00 – 22.30 koncerts pie Brīvības pieminekļa. 
   Pēc koncerta vecākiem OBLIGĀTI jāsagaida zēni pie Latvijas 

Universitātes galvenās ieejas. 
 
 

ar izmaiņām uz 19.06.2017.

Tas attiecas arī 
vīru grupas dalībniekiem, 
kuriem nav 18 g.v.

3.jūlijs, pirmdiena - 
16.00 - 19.00 - mēģinājums skolā 
(lielie vīri ierodas 17.30)

4.jūlija

11:45

 12:00 - 16:00

4.jūlijs, otrdiena - 
12.40 ierasties skolā
13.00 izbraucam uz Klaipēdu

tērpos & 13:00-15:00 korekcijas, 
                                    ja nepieciešams

&04.07.2017.

MŪZIKAS SKOLĀ

18.30 - Lūdzu nekavēt!!!

12.30

&18.07.2017.

Sekojam līdzi laika apstākļiem un ja nepieciešams izmantot lietus mēteļus, 
lūdzu caurspīdīgus (ne dzeltenus, sarkanus u.c.)
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VECĀKIEM, KURU ZĒNI PIEDALĀS KORA 

VASARAS NOMETNĒ „CEĻADZIESMA” 
no 2017.g. 31.jūlija līdz 9.augustam! 

 
 Skolā ierasties pirmdien, 31.jūlijā 10.30. 
 Obligāti atnest ārsta zīmi, kas izsniegta ne ātrāk kā 10 darba dienas pirms nometnes 

sākuma. (veiktās vakcinācijas; pedikulozes pārbaude; alerģijas; hroniskās 

saslimšanas; speciālo medikamentu lietošana) 
 Obligāti jāņem līdzi gultas veļa (2 palagi; spilvendrāna) 
 Līdzi jāņem higiēnas piederumi un neliels dvielis 
 Viss nepieciešamais peldēšanai (pelddvielis u.c.) 
 Apģērbs atbilstošs laika apstākļiem (gan karstākiem, gan aukstākiem) 
 Apavi sporta nodarbībām un vieglas sandales 
 Pirmās nepieciešamības medikamenti (aizsmakumam, vēdera sāpēm u.c.) neizņemti 

no iepakojuma 
 Zīmēšanas papīrs, flomāsteri. 
 Uz mājām izbraucam trešdien, 9.augustā 10.00 no Apguldes. Lūdzam zēnus sagaidīt 

pie skolas apmēram 12.00. 
 


